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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Opini auditor tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap auditor 

switching. Perusahaan klien lebih menginginkan auditor memberi opini 

wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya. Oleh karena itu, 

klien berusaha sedapat mungkin menghindari untuk mendapat opini 

qualified. Jadi dapat disimpulkan bahwa klien yang mendapat opini audit 

yang tidak diharapkan atas laporan keuangannya akan cenderung 

mengganti KAP. 

2. Ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap auditor 

switching. Perusahaan lebih memilih KAP besar yang dianggap lebih 

berkualitas dibandingkan KAP kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang 

telah menggunakan jasa KAP besar memiliki kemungkinan kecil untuk 

berganti KAP. 

3. Ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap Auditor switching. 

Dalam penelitian ini tidak ada pengaruh ukuran perusahaan klien 

terhadap pergantian auditor. Hal ini dapat terjadi karena penerapan 

auditor switching di Indonesia pada umumnya memiliki hubungan searah 

antara perusahaan dan KAPnya. Ukuran perusahaan yang kecil atau 
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perusahaan yang memiliki total aset kecil, cenderung menggunakan KAP 

kecil, sedangkan perusahaan yang besar atau perusahaan yang memiliki 

total aset besar akan menggunakan KAP yang besar atau KAP Big Four. 

Maka dari itu perusahaan besar memiliki kecenderungan lebih rendah 

untuk melakukan auditor switching dengan alasan menghindari agency 

cost dan menjaga kualitas audit.  

4. Pergantian manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Auditor switching. Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti 

oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan 

pemilihan KAP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru 

yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi 

perusahaan. 

5. Kesulitan keuangan (financial distress) tidak berpengaruh terhadap 

auditor switching. Perusahaan dalam kondisi financial distress cenderung 

tidak melakukan pergantian KAP, ini disebabkan karena pergantian 

auditor pada suatu perusahaan yang terlalu sering akan meningkatkan fee 

audit. Ketika pertama kali mengaudit suatu klien, hal pertama yang 

dilakukan auditor adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko 

audit klien. Sehingga berakibat pada tingginya biaya start up dan dapat 

menaikkan fee audit.  
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B. Keterbatasan 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah : 

1. Periode penelitian ini terbatas hanya tahun 2014-2016. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis industri saja yaitu sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga kurang 

menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. 

3. Untuk variabel pergantian manajemen dalam penelitian ini, peneliti tidak 

mempertimbangkan terjadinya pergantian manajemen (Direktur Utama/ 

CEO) yang dilakukan oleh perusahaan karena keinginan sendiri 

mengundurkan diri atau selesainya masa kerja. 

 

C. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan saran sebagai berikut : 

1. Pihak manajemen sebaiknya mempertimbangkan tentang pengaruh 

pergantian auditor terhadap pemberian opini audit. Hal ini disebabkan 

karena auditor yang professional walaupun masih baru, tidak akan 

memberikan opini yang tidak professional sehingga sebaiknya pergantian 

auditor dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang. 

2. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pihak stakeholders untuk 

melihat motivasi dari manajemen untuk mempertahankan atau 

melakukan pergantian KAP. Pentingnya memahami kebijakan 

manajemen tersebut akan berakibat pada kualitas laporan keuangan dan 

reputasi perusahaan tersebut. 
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3. Bagi penelitian yang akan datang, disarankan untuk mencoba meneliti 

perusahaan dari sektor lain misalnya real estate dan properti dan sektor 

jasa serta menambah variabel bebas misalnya audit tenure, rasio 

ssolvabilitas dan rasio likuiditas. 


